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قابل توجه داوطلبان آزمون 
سراسري سال 1397

با تبريك ماه مبارك رمضان و آرزوي توفيق بيش از 
پيش در اين ماه پر خير و بركت و همچنين تبريك 
ويژه به شما به خاطر شركت در بزرگترين رويداد 
علمي كشور و آرزوي موفقيت براي تك تك فرزندان 
و آينده سازان اين مرز و بوم، خواهشمند است اخبار 
سراسري  آزمون  در  تخلفات  با  مرتبط  اطالعات  و 
سال 1397 را با شماره تلفن هاي: 02636182244 
و 02636182152 )در كرج( يا 02188905551 
سامانه  از  استفاده  با  يا  دهيد  اطالع  تهران(  )در 
كشور  آ موزش  سنجش  سازمان  سايت  در  موجود 
اول  صفحه  )در   www.sanjesh.org نشاني:  به 
قسمت گزارش تخلف در آمون ها( مراتب را به اين 

ستاد منعكس فرماييد.
داوطلبان و خانواده هاي محترم آنها اطمينان خاطر 
داشته باشند كه آ زمون پيِش رو، همانند سال هاي 
گذشته، ان شاءا... در امنيت و سالمت كامل برگزار 

خواهد شد.
با  آ رزوي روزهايي پر از موفقيت براي تك تك شما 

داوطلبان گرامي.
ستاد حفاظت از  آزمون هاي سراسري 
سازمان سنجش آ موزش كشور

سالروز رحلت  حضرت  امام خمینی)ره( 

و تقارن آن  با ایام  ضربت خوردن و

 شهادت مولی الموحدین حضرت  امام  علی 

)علیه السالم(و شــب های متبّرک قدر 

برهمگان تسلیت باد

راهکارهایی برای مقابله با حواس پرتی

ایـن مبارزه را جـدی بگیـریـد

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي 
در اولین آزمون تلك آلماني

 )TELC( سال 97

تا 19 خرداد ماه ادامه خواهد داشت :

 انتخاب رشته
آزمون كارشناسي ارشد 97

چگونه از استرس رهایي یابیم؟

هفت نکته درباره انتخاب رشته 
آزمون کارشناسی ارشد 97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته كارداني فني و حرفه اي97

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 منابع آزمون تشریحی كارگرداني )كد 1357( و تاریخ آزمون عملي موسیقي 

)كد 1360( و نمایش عروسکي )كد 1356( در آزمون كارشناسي ارشد 97
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قابل توجه داوطلبان آزمون های سازمان سنجش
به اطالع داوطلبان گرامی می رســاند کــه حفاظت آزمون های 
سازمان ســنجش آموزش کشــور از طریق پســت الکترونیکی 
)ایمیل( ذیل آماده دریافــت هرگونه اطالعات و اخبار در موارد 

مرتبط با حفاظت آزمون ها می باشد.
نشانی پست الکترونیکی:

hefazatazmon@sanjesh.org

پيامبر گرامي اسالم )ص( فرمودند:
هر كس شب قدر را احياء دارد و مؤمن باشد و 
به روز جزا اعتقاد داشته باشد، تمام گناهانش 

آمرزيده مي شود.

)از وصيت آن حضرت به امام حسن )ع( و 
امام حسين )ع( چون ابن ملجمـ  كه نفرين 

خدا بر او بادـ  وي را ضربت زد(
از خدا، و  شما را سفارش مي كنم به ترسيدن 
اينكه دنيا را مخواهيد؛ هر چند دنيا پِي شما آيد، 
و دريغ مخوريد بر چيزي از آنكه به دستتان نيايد، 
و حق را بگوييد و براي پاداش )آن جهان( كار 
كنيد، و با ستمكار در پيكار باشيد، و ستمديده 

را يار.

امام  به  )ع(  علي  حضرت  وصيت هاي  )از 
از  پس  كه  )ع(  امام حسين  و  )ع(  حسن 
ضربت خوردن و در بستر شهادت فرمود:(

خدا را ! خدا را ! دربارة نماز؛ چرا كه نماز، ستوِن 
دين شماست.

سالروز قیام خونین 
پانزدهم خرداد 
گرامے باد

به ياري خدا، اسامي داوطلبان مجاز به  انتخاب رشته 
آزمون كارشناسي ارشد سال 1397 در روز چهارشنبه 
اين  و  شد  اعالم  سازمان سنجش  از سوي  خرداد   9
گروه از داوطلبان تا ساعت 24 روز شنبه 19 خرداد 
به  آزمون  اين  در  رشته  انتخاب  براي  مي توانند  ماه 
سايت  اين سازمان مراجعه نمايند. به همين خاطر، 
مناسب ديديم كه اين ستون را به يادآوري نكاتي كه 
توجه به آنها از سوي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته 
اين آزمون مهم الزم به نظر مي رسد، اختصاص دهيم.

اين نكات به قرار زير است: 
1 ـ آن گروه از داوطلباني كه بر اساس مفاد كارنامه 
انتخاب رشته هاي تحصيلي در آزمون  به  خود، مجاز 
اساس  بر  بايد  97شده اند،  سال  كارشناسي ارشد 
)و  سنجش  سازمان  سايت  در  مندرج  اطالعيه  مفاد 
به  نسبت  پيك سنجش(،  از  شماره  اين  طور  همين 
 دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي 
)شماره 2(، كه در سايت سازمان سنجش قابل دريافت 
رشته هاي  انتخاب  فرم  تكميل  همچنين  و  است، 

اينترنتي خود، در موعد مقرر اقدام نمايند. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي، 
دقيق  مطالعه  به  نسبت  ابتدا  كه  مي شود  توصيه 
دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )دفترچه 
شماره 2( اقدام كرده و با توجه به نتيجه اعالم شده 
در كارنامه اعالم نتايج اوليه، كدرشته محل هاي مورد 
نظر خود را استخراج و به ترتيب عالقه مرتب كرده 
و پس از اطمينان از صحت رشته محل هاي انتخابي 
خود، براي انتخاب رشته با وارد كردن اطالعات كارت 
در  كه  رهگيري،  كد  يا  شناسنامه  شماره  اعتباري، 
پايان ثبت نام اوليه از سوي سيستم به داوطلب داده 
شده است، نسبت به ثبت كد رشته محل هاي انتخابي 
مذكور  فرم  تكميل  و  رشته محل(  كد  )حداكثر 100 

اقدام كنند. 
از سوي  انتخابي  رشته هاي  نهايي  تأييد  از  پس  ـ   3
داوطلب، رسيد 15 رقمي از سوي سيستم در اختيار 
وي قرار داده خواهد شد؛ در غير اين صورت، انتخاب 

رشته داوطلب تكميل نگرديده است.

4  ـ به داوطلبان گرامي توصيه مي شود كه قبل از اقدام 
توضيحات  رشته خود،  انتخاب  فرم  نهايي  تكميل  به 
دوره،  نوع  تحصيل،  )محل  آن  به  مربوط  اطالعات  و 
در  مندرج  اطالعات  همچنين  و   )... و  شهريه  ميزان 
بخش پيوست های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را 

حسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
هوشمند  حدودي  تا  رشته،  انتخاب  سيستم  ـ   5
خطاهاي  امكان،  حد  در  كه   گرديده  پيش بيني 
احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي 
به آنان تذكر دهد؛ بنابراين، الزم است كه داوطلبان 

نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام كنند. 
كه  است  رشته، الزم  انتخاب  به  مجاز  داوطلبان  6  ـ 
راهنماي  دفترچه  سنجش،  سازمان  اطالعيه هاي 
ضوابط  و  شرايط  و  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب 
به صورت  را كه  و مؤسساتي  بورس دهنده  نهاد هاي 
شرايط خاص پذيرش مي نمايند، به طور دقيق مطالعه 
كنند. همچنين داوطلبان بايد براي اطالع از اطالعيه 
رشته  انتخاب  راهنماي  دفترچه  اصالحيه  احتمالي 
رشته  انتخاب  مهلت  پايان  تا  جديد،  رشته هاي   يا 
)19 خرداد ماه( به پايگاه اطالع رساني سازمان سنجش 
از  اطالعيه،  اين  صدور  صورت  در  تا  كنند  مراجعه 

محتواي آن اطالع حاصل كنند.
انتخاب  به  عالقه مند  داوطلبان  از  گروه  آن  ـ   7
دانشگاهي  واحدهاي  و  مراكز  تحصيلي  رشته هاي 
نتيجه  اعالم  از  پس  بايد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه 
زمان  از  اطالع  براي  كارنامه،  دريافت  و  آزمون  اوليه 
به  ماه  خرداد   20 تاريخ  از  رشته،  انتخاب  نحوه  و 
نشاني:  به  اسالمي  آزاد  دانشگاه  آزمون  مركز   سايت 
كه  چرا  كنند؛  مراجعه   www.azmoon.org
انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با 
استفاده از كد دسترسي مندرج در كارنامه اعالم نتايج 
اوليه آزمون، به صورت مجزا و از طريق دانشگاه ياد 

شده انجام مي پذيرد. 

سربلند باشيد

هفت نکته درباره انتخاب رشته آزمون کارشناسي ارشد 97
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رئیس سازمان سنجش خبر داد:

پیشنهادهاي سه وزارتخانه 
درباره آینده آزمون سراسري ارائه شد

ــنهادهاي  ــه پيش ــور، از ارائ ــوزش كش ــنجش آم ــازمان س ــس س  رئي
ــاره آينــده  ــه آمــوزش و پــرورش، علــوم و بهداشــت درب ســه وزارتخان
ــورای  ــنهادها در ش ــن پيش ــت: اي ــر داد و گف ــري خب ــون سراس آزم

ــود. ــی می ش ــجو بررس ــرش دانش ــنجش و پذي س
ــرورش  ــوزش و پ ــوم، آم ــتگاه وزارت عل ــه دس ــزود: س ــی اف ــم خداي ــر ابراهي دكت
ــه صــورت  ــون سراســري ب ــده آزم ــاره آين و بهداشــت، پيشــنهادهاي خــود را درب

ــد. ــه داده ان ــی ارائ كتب
ــن  ــه همي ــه ب ــن پيشــنهادها جمــع آوری شــده و در كارگروهــی ك ــت: اي وی گف
منظــور تشــكيل شــده اســت، جمع بنــدی خواهــد شــد و پــس از آن بــه شــورای 

ــود. ــال می ش ــجو ارس ــرش دانش ــنجش و پذي س
رئيــس ســازمان ســنجش گفــت: ايــن پيشــنهادها ناظــر بــه كــم كــردن وزن آزمون 
سراســري، راه هــای جايگزيــن آزمــون سراســري و شــرايط تحقــق ايــن راه هاســت. 
همچنيــن درصــد و وزن آينــده دروس دبيرســتان نيــز در ايــن پيشــنهادها مطــرح 

شــده اســت كــه پــس از جمع بنــدی نهايــی اعــالم می شــود.

دستورالعمل اجرایی 
یازدهمین جشنواره حركت ابالغ شد

وزارت علــوم، دســتورالعمل اجرايــی يازدهميــن جشــنواره حركــت، ويژه 
ــگاه های  ــه دانش ــجويان را ب ــی دانش ــتاوردهای علم ــا و دس فعاليت ه

سراســر كشــور ابــالغ كــرد.

بــر اســاس تأكيــد دبيرخانــه مركــزی جشــنواره حركــت، تأكيــد بــر تقويــت ارتبــاط 
انجمن هــای علمــی و جشــنواره بــا صنعــت، ارتقــای كيفيــت بخــش نمايشــگاهی، 
توســعه تعامــالت علمــِی ملــی و بين المللــی و تقويــت حوزه هــای رقابتــی و داوری 
جشــنواره بــر اســاس اســتانداردهای علمــی، از رويكردهــاي مهــم جشــنواره حركت 

امســال اعالم شــد.
ــوم  ــی، عل ــی و مهندس ــی فن ــروه آموزش ــج گ ــت، در پن ــم حرك ــنواره يازده جش
ــی  ــای رقابت ــاری و در حوزه ه ــر و معم ــاورزی، و هن ــه، كش ــوم پاي ــانی، عل انس
ــه، نشــريه، مســابقه، محتــوای ديجيتــال، كتــاب،  انجمــن علمــی، فعاليــت خالقان

ــود. ــزار می ش ــژه برگ ــش وي ــی و بخ ــراع، كارآفرين اخت
ــای  ــت، مبن ــنواره حرك ــن جش ــتورالعمل اجرايی يازدهمي ــه دس ــت ك ــي اس گفتن
ــه  ــای داوری در مرحل ــد و مبن ــنواره، و فرآين ــف جش ــای مختل ــل در بخش ه عم

ــود. ملــی جشــنواره خواهــد ب

برای اجرای مرحله دوم پذیرش:

شرایط و زمان مصاحبه علمی دوره دكتری 
دانشگاه پیام نور اعالم شد 

زمــان و شــرايط مصاحبــه آزمــون نيمــه متمركــز دوره دكتــری تخصصی 
ســال ۹۷ دانشــگاه پيام نــور اعــالم شــد. 

جلســات مصاحبــه آزمــون نيمــه متمركــز دوره دكتــری تخصصی ســال 97 دانشــگاه 
پيــام نــور از 5 خــرداد آغــاز شــده اســت و تــا 10 مردادمــاه ادامــه خواهــد داشــت.

ــال  ــی س ــری تخصص ــجو در دوره دكت ــرش دانش ــه پذي ــه آيين نام ــه ب ــا توج ب
ــط  ــرايط و ضواب ــرش، ش ــه دوم پذي ــرای مرحل ــتای اج ــی 1397 و در راس تحصيل
دانشــگاه پيام نــور بــه شــرح ذيــل اعــالم می شــود و ســنجش و پذيــرش دانشــجو 
بــرای ورود بــه دوره دكتــری تخصصــی )آموزشــی ـ پژوهشــی(، بــر اســاس 

ــرد:  ــورت می گي ــر ص ــای زي معياره
آزمون متمركز )50 درصد(

سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )20 درصد(
مصاحبه علمی و سنجش عملی )30 درصد(

داوطلبــان حاضــر در جلســه آزمــون، كــه بــرای آنهــا كارنامــه مرحلــه اول )ســنجش 
علمــی( از ســوي ســازمان ســنجش آمــوزش كشــور صــادر شــده اســت، در صــورت 
ــالم شــده در  ــای اع ــق تاريخ ه ــد مطاب ــن دانشــگاه، می توانن داشــتن حدنصــاب اي
ــی  ــرده و از چگونگ ــه ك ــانی:  www.pnu.ac.irمراجع ــه نش ــگاه، ب ــال دانش پرت
شــركت در جلســات ارزيابــی تخصصــی )مصاحبــه علمــی(  ايــن دانشــگاه اطــالع 

حاصــل كننــد.
ــل در  ــته مح ــد رش ــر ك ــی در ه ــی تخصص ــراي ارزياب ــد ب ــی می توانن داوطلبان
ــور شــركت كننــد كــه در كارنامــه صــادر شــده از ســوي ســازمان  دانشــگاه پيام ن
ــته  ــد رش ــی )ك ــه علم ــركت در مصاحب ــه ش ــاز ب ــور، مج ــوزش كش ــنجش آم س

ــند.  ــن دانشــگاه باش محــل( اي
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با توجه به استفادة غیر قانونی برخی از ناشران از سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش 
در کتاب های خود و همچنین انتشار و فروش غیرقانونی این سؤاالت در سایت های 
هرگونه  ممنوعیت  که  طور  همان  اجتماعی،  شبکه های  و  مجازی  فضای  اینترنتی، 
استفاده و انتشار سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر طریق در نسخة چاپی 
این سؤاالت درج گردیده است، بار دیگر یادآور می شود که حق چاپ، تکثیر و انتشار 
سؤاالت آزمون های آزمایشی سنجش به هر روش )الکترونیکی، استفاده در کانال های 
حقوقی  و  حقیقی  اشخاص  تمام  برای  زمانی،  مقطع  هر  در   )... و  سایت ها  تلگرام، 

آزمون های  سؤاالت  از  استفاده  دیگر،  عبارت  به  است؛  ممنوع  منبع(  ذکر  با  )حتی 
خدمات  تعاونی  شرکت  یعنی  آن،  پدیدآورندة  به  متعلق  منحصرًا  سنجش،  آزمایشی 
آموزشی کارکنان سازمان سنجش آموزش کشور، بوده و استفاده از این سؤاالت برای 
سایر مؤسسات و ناشران آموزشی به کلی ممنوع است و این موضوع محدود به دورة 
مورد  در  را  الزم  قانونی  اقدامات  شرکت،  این  که  است  بدیهی  نیست.  خاصی  زمانی 

متخلفان از این امر به عمل خواهد آورد.
شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیۀ بسیار مهم شركت تعاونی خدمات آموزشی

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

راه اندازي كانال اطالع رساني این سازمان در شبکه هاي اجتماعي با استفاده از پیام رسان هاي داخلي

سازمان سنجش آموزش كشور به منظور سهولت اطالع رساني و تسريع در انعكاس اخبار، 
اقدام به راه اندازي كانال اطالع رساني در پيام رسان های داخلی كرده است.

كاربران محترم پيام رسان های داخلی، با نشانی های اعالم شده مي توانند با عضويت در 
كانال واحد خبر و اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش كشور، از اخبار و مطالب مرتبط 

بهره مند گردند.
http://sapp.ir/sanjeshprnoet :پيام رسان سروش 

https://profile.igap.net/prnoetir :پيام رسان آی گپ
https://gap.im/prnoetir :پيام رسان گپ

@prnoetir  :پيام رسان بله
.https://eitaa.com/prnoetir :پيام رسان ايتا

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور

روز جهانے قدس

 گرامے باد
اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 تمدید مهلت ثبت نام و انتخاب رشته در پذیرش  دوره هاي
 كارداني نظام جدید دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش عالي  

غیر دولتي ـ غیرانتفاعي سال 1397 

پيرو اطالعيه مورخ 97/3/6 و همچنين انتشار دفترچه راهنماي ثبت نام و انتخاب رشته 
در پذيرش دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و مؤسسات آموزش 
داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله  بدين   ،1397 سال  غيرانتفاعي  ـ  غيردولتي  عالي 
مي رساند به منظور فراهم نمودن تسهيالت بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا 
تاريخ 97/3/12 براي ثبت نام و انتخاب رشته اقدام ننموده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده 
است كه متقاضيان بتوانند با توجه به ايام تعطيل پيِش رو، تا پايان روز يكشنبه مورخ 
لذا كليه  نمايند؛  اقدام  اين پذيرش  انتخاب رشته در  و  به ثبت نام  97/3/20 نسبت 
دقيق  مطالعه  از  و پس  گرفته شده  نظر  در  مهلت  در  كه  دارد  متقاضيان، ضرورت 

اين  اطالع رساني  پايگاه  به  انتخاب رشته هاي تحصيلي،  و  ثبت نام  راهنماي  دفترچه 
سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت نام و درج كد رشته 

محل هاي انتخابي خود در پذيرش دوره هاي مذكور اقدام نمايند.
ضمناً آن دسته از داوطلباني كه قباًل نسبت به ثبت نام و انتخاب كدرشته محل هاي 
تحصيلي اقدام نموده اند، مي توانند در صورت تمايل، تا تاريخ فوق، نسبت به مشاهده 

يا ويرايش كدرشته محل هاي انتخابي خود اقدام نمايند.

روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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بدين  مبارك رمضان،  ماه  داوطلبان عزيز در  عبادات  و  قبولي طاعات  آرزوی  ضمن 
ناپيوسته  كارشناسي ارشد  دوره هاي  ورودي  آزمون  داوطلبان  كليه  اطالع  به  وسيله 
اوليه آزمون خود مي توانند به پايگاه  نتايج  سال 1397 مي رساند كه براي مشاهده 
اطالع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org  مراجعه نمايند. داوطلبان 
براي دسترسي به نتيجه آزمون خود، الزم است كه شماره داوطلبي يا شماره پرونده و 
همچنين مشخصات شناسنامه اي )نام خانوادگي و نام، شماره شناسنامه و تاريخ تولد( 

يا اطالعات كارت اعتباري خود را وارد نمايند. 
انتخاب  به  مجاز  مذكور،  كارنامه  مفاد  اساس  بر  كه  داوطلباني  از  دسته  آن  ضمناً 
رشته هاي تحصيلي در اين آزمون شده اند، الزم است كه بر اساس مفاد اين اطالعيه، 
نسبت به دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته هاي تحصيلي )شماره 2( و همچنين 
تكميل فرم انتخاب رشته هاي اينترنتي خود در موعد مقرر به ترتيب زير اقدام نمايند.

آزمون كه شامل  اين  )شماره 2(  تحصيلي  انتخاب رشته هاي  راهنماي  دفترچه   -1
شرايط، ضوابط و ظرفيت پذيرش رشته ها است، از روز پنجشنبه مورخ ۹۷/3/10 

در پايگاه اطالع رساني اين سازمان قابل دريافت شده است. 
2- به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته هاي تحصيلي، توصيه مي شود كه ابتدا نسبت 
)دفترچه شماره 2(  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه  دقيق  مطالعه  به 
اوليه، كدرشته  نتايج  اعالم  كارنامه  در  اعالم شده  نتيجه  به  توجه  با  و  نموده  اقدام 
از آن  نموده و پس  ترتيب عالقه مرتب  به  و  استخراج  را  محل هاي مورد نظر خود 
در فرم پيش نويس )نمونه اي كه به همين منظور در دفترچه راهنماي شماره 2 قرار 
دارد( درج نمايند و پس از اطمينان از صحت رشته محل هاي انتخابي خود، از روز 
براي  شنبه مورخ ۹۷/3/12 لغايت ساعت 24:00 روز  شنبه مورخ ۹۷/3/1۹، 
انتخاب رشته با وارد كردن اطالعات كارت اعتباري، شماره شناسنامه يا كد رهگيري، 
اين  )درج  است  شده  داده  داوطلب  به  سيستم  سوي  از  اوليه  ثبت نام  پايان  در  كه 
اطالعات براي ورود به برنامه انتخاب رشته اينترنتي ضروري است(، نسبت به ثبت 
كد رشته محل هاي انتخابي )حداكثر 100 كد رشته محل( و تكميل فرم مذكور اقدام 
 نمايند. بديهي است كه پس از تأييد نهايي رشته هاي انتخابي از سوي داوطلب، رسيد 
15 رقمي از سوي سيستم در اختيار داوطلب قرار داده خواهد شد؛ در غير اين صورت، 

انتخاب رشته آنان تكميل نگرديده است.
3ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، قبل از اقدام به تكميل فرم انتخاب رشته، بندهاي 
ذيل را مشاهده مي نمايند كه در صورت عالمت گذاري در يكي از اين موارد، به آنها 
انتخاب رشته داده مي شود. بديهي است هر زمان  مشخص  شود كه  داوطلب   اجازه 
حين   مرحله  )پذيرفته شدن ،  هر  در  است ،  نموده  كتمان   سهواً  يا  عمداً  را  حقايقي 
اين آزمون  و آزمون  سال  بعد محروم  خواهد شد و حق  از  باشد،  ...( كه  تحصيل   و 

هرگونه اعتراضي در اين زمينه، از وي سلب مي گردد.
دوره  تحصيل  محل  و  رشته  كارشناسي،  و  كارداني  فوق)معدل  اطالعات   -3-1

كارشناسي و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد تأييد است. 
2-3- اطالعات فوق )معدل كارداني و كارشناسي، رشته و محل تحصيل دوره كارشناسي 

و تاريخ فارغ التحصيلي( مورد تأييد نبوده و داراي مغايرت است. 

3-3- حداكثر تا تاريخ 97/6/31 در مقطع كارشناسي فارغ التحصيلي خواهم شد  
فارغ التحصيل نخواهم شد. 

توضیحاتي درخصوص بند 3 فوق:
1- در صورتي كه داوطلبان بند 2-3 را عالمت گذاري نمايند، به آنها اجازه اصالح و 
ويرايش معدل، دانشگاه محل تحصيل و تاريخ فراغت از تحصيل داده خواهد شد و 

پس از ويرايش اين موارد و تأييد آنها، اجازه انتخاب رشته به آنان داده مي شود. 
2- داوطلباني كه در رديف پذيرفته شدگان نهايي قرار بگيرند و هنگام ثبت نام در 
مؤسسه محل قبولي، داراي مغايرت معدل باشند، با توجه به مصوبات و دستورالعمل هاي 
مربوط، ابتدا از آنان ثبت نام مشروط به عمل خواهد آمد و پس از بررسی وضع علمی، 
لغو خواهد شد؛ پس الزم است كه  آنان  نباشند، قبولی  را دارا  چنانچه نمره قبولی 
داوطلبان، معدل خود را براساس مفاد بند »تذكرات خيلي مهم در رابطه با معدل« 
اين   )2 )شماره  تحصيلي  رشته هاي  انتخاب  راهنماي  دفترچه   2 در صفحه  مندرج 
آزمون مورد بررسي قرار دهند تا بين معدل اعالم شده به اين سازمان و معدلي كه به 

هنگام قبولي ارائه خواهند نمود، مغايرتي نباشد. 
تاريخ 97/6/31  تا  و  بگيريد  قرار  آزمون  اين  پذيرفته شدگان  رديف  در  چنانچه   -3
موفق به دريافت مدرك كارشناسي خود نگرديد، قبولي شما باطل خواهد شد؛ لذا 
چنانچه به داليلی احتمال فارغ التحصيلی خود را تا تاريخ فوق نمی دهيد، الزم است 
كارت  يا  شناسنامه  اصل  داشتن  همراه  با  شخصاً   ۹۷/05/20 تاريخ  تا  حداكثر  كه 
شناسايی عكس دار معتبر به سازمان سنجش مراجعه و نسبت به تكميل فرم انصراف 
از گزينش در آزمون سال 97 اقدام كنيد و رسيد دريافت داريد يا با ارسال درخواست 
كتبی )اثر انگشت و امضاء داوطلب در ذيل درخواست الزامی است( به همراه تصوير 
شناسنامه يا كارت ملی، موضوع عدم فارغ التحصيلی خود را از طريق  پست سفارشی 
به آدرس: تهران، صندوق پستی: 1365-15875 - اداره ثبت نام – واحد تحصيالت 
تكميلی اين سازمان به نحوی ارسال نماييد كه تا تاريخ مذكور )۹۷/05/20( واصل 
شود تا از گزينش حذف گرديد. بديهی است به درخواست هايی كه بعد از تاريخ تعيين 
شده به اين سازمان واصل شود ترتيب اثرداده نخواهد شد و كليه تبعات آن متوجه 
شخص داوطلب خواهد بود. الزم به تأكيد است داوطلبانی كه در دوره روزانه 
در آزمون سال 13۹۷ پذيرفته شوند، حق شركت در آزمون سال 13۹8 را 

نخواهند داشت.
4- به اطالع داوطلبان كدرشته امتحانی 1152 )مجموعه مدرسی معارف اسالمی( كه با 
توجه به مفاد كارنامه نتايج اوليه اين آزمون، مجاز به انتخاب رشته شده اند، مي رساند از 
آنجايي كه شرط ورود داوطلبان متقاضي در كدرشته امتحاني مذكور به دانشگاه، عالوه 
بر كسب نمره علمي الزم، احراز  شرايط عمومي رشته مدرسي معارف اسالمي و نتيجه 
مصاحبه  معاونت امور دفاتر، استادان و مبلغان نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در 
دانشگاه هاست، لذا اين دسته از داوطلبان، الزم است كه عالوه بر دارا بودن شرايط فوق و 
همچنين شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت نام و شركت در آزمون مذكور 
)دفترچه شماره 1(، حداكثر يك هفته پس از اعالم نتايج اوليه، براي طي مراحل پذيرش 
 www.asatid.org :به پايگاه اطالع رساني معاونت امور دفاتر، استادان و مبلغان به نشاني

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور درباره :

 انتشار كارنامه نتایج اولیه و نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته هاي 

تحصیلي براي داوطلبان مجاز به انتخاب رشته  در آزمون 

ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397
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مراجعه و ضمن ثبت نام در اين سامانه، منتظر اعالم زمان مصاحبه از سوي معاونت مذكور 
باشند. بديهي است كه عدم ثبت نام در اين سامانه، به منزله انصراف از تحصيل در اين رشته 
تلقي مي گردد. ضمناً الزم به ذكر است كه در گزينش نهايي، وضعيت علمي داوطلباني كه 
مبادرت به تكميل فرم انتخاب رشته هاي تحصيلي اينترنتي خود در موعد مقرر ننمايند يا 
نتيجه مراحل مذكور از سوي معاونت فوق الذكر به صورت منفي به اين سازمان اعالم گردد، 

مورد بررسي قرار نخواهد گرفت. 
5- تذكرات مهم: 

الف ـ به داوطلبان گرامي توصيه مي گردد كه قبل از اقدام به تكميل نهايي فرم انتخاب 
ميزان  دوره،  نوع  تحصيل،  )محل  آن  به  مربوط  اطالعات  و  توضيحات  خود،  رشته 
راهنمای  دفترچه  پيوست های  بخش  در  مندرج  اطالعات  همچنين  و   )... و  شهريه 

انتخاب رشته را حسب مورد مطالعه نموده و مّد نظر داشته باشند. 
ب ـ سيستم انتخاب رشته، تا حدودي هوشمند پيش بيني گرديده است كه  در حد 
امكان، خطاهاي احتمالي داوطلبان را در زمان انتخاب رشته اينترنتي به آنان تذكر 
دهد )به عنوان مثال: انتخاب كد رشته محلي كه داوطلب در آزمون آن شركت نكرده 
يا اينكه در گرايشي از گرايش هاي رشته امتحاني خود مجاز به انتخاب رشته نگرديده 
است و ...(؛ لذا الزم است كه داوطلبان نسبت به رفع خطاهاي داده شده اقدام نمايند. 
ج ـ داوطلبان مجاز به انتخاب رشته، الزم است كه اطالعيه هاي اين سازمان، دفترچه 
ارگان هاي بورس دهنده و  انتخاب رشته هاي تحصيلي و شرايط و ضوابط  راهنماي 

مؤسساتي را كه به صورت شرايط خاص پذيرش مي نمايند به دقت مطالعه نمايند.
مطالعه  خاص، ضمن  شرايط  داراي  بورسيه  محل هاي  رشته   متقاضي  داوطلبان  د- 
به  مجاز  باشند كه منحصراً  توجه داشته  اين گونه رشته ها،  دقيق شرايط و ضوابط 
انتخاب حداكثر دو كدرشته محل از اين نوع كدرشته محل ها هستند. الزم به توضيح 
است كه تاريخ دقيق اعالم اسامي معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و برنامه زماني 
مصاحبه و ساير مراحل گزينش، از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان در تاريخ  

۹۷/03/28 به اطالع كليه داوطلبان خواهد رسيد.
)ع(  صادق  امام  شاهد،  دانشگاه هاي  تحصيلي  رشته محل هاي  كد  انتخاب  تبصره: 
كدرشته محل  دو  حداكثر  انتخاب  محدوديت  شرط  از  خاتم،  غيرانتفاعي  دانشگاه  و 

رشته هاي داراي شرايط خاص و بورسيه مستثني هستند.
)رشته   1148  -1139-1131 امتحاني  كدرشته هاي  متقاضي  داوطلبان  كليه  ـ  هـ 
مديريت امور شهري( كه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است كه براي اطالع 
از زمان مصاحبه علمي، به اطالعيه  اين سازمان كه در تاريخ ۹۷/03/28 از طريق 

پايگاه اطالع رساني اين سازمان منتشر مي شود، توجه نمايند.
 –1360-1358-1357-1356-1352-1351-1350 متقاضي  داوطلبان  كليه  و-  
1362 و 1364 كه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، الزم است كه براي اطالع از 
زمان مصاحبه علمي يا تاريخ برگزاري آزمون هاي عملي، تشريحي و پروژه، به اطالعيه  
اين سازمان كه در تاريخ ۹۷/04/11 از طريق پايگاه اطالع رساني اين سازمان و نشريه 

پيك سنجش منتشر مي شود، توجه داشته باشند.
عملي  آزمون  يا  پروژه  داراي  امتحاني  كدرشته هاي  متقاضيان  مهم:  تذكر 
گروه هنر شامل كدهاي 1350، 1351، 1352، 1356، 135۷، 1358، 1360، 
1362 و 1364 بايد در زمان انتخاب رشته به ازاي انتخاب هر پروژه يا آزمون 
هزينه  بابت  ريال  هزار(  )چهارصد   400/000 مبلغ  پرداخت  به  نسبت  عملي، 
برگزاري آزمون عملي از طريق كارت هاي عضو شتاب اقدام نمايند. الزم به 
توضيح است داوطلباني مجاز به شركت در پروژه يا آزمون عملي رشته هاي 

امتحاني فوق خواهند بود كه:
 1- بر اساس كارنامه نتايج اوليه، در رشته و گرايش مربوط مجاز به انتخاب 

رشته شده باشند؛
 2- هم زمان با انجام انتخاب رشته، عالقه مندي خود را براي شركت در پروژه يا 
پروژه ها اعالم نموده و نسبت به پرداخت هزينه فوق براي هر پروژه اقدام نمايند 
)داوطلباني كه عالقه مندي خود را براي شركت در دو يا سه پروژه اعالم  نمايند، 

بايد نسبت به پرداخت هزينه براي هر پروژه به مبلغ 400/000 ريال اقدام كنند(؛
 3- كد رشته محل هاي مربوط به هر پروژه يا آزمون عملي را در فرم انتخاب 

رشته خود درج نمايند.
همچنين الزم به تأكيد است در صورتي كه داوطلب در اين مرحله، نسبت به 
اعالم عالقه مندي و پرداخت هزينه اقدام نمايد، ولي در تاريخ برگزاري پروژه 
مرحله  اين  در  داوطلبي  اگر  يا  باشد،  آزمون  جلسه  غايب  عملي  آزمون  يا 
اعالم عالقه مندي ننمايد، نتيجه پروژه يا آزمون عملي براي آنها به صورت 
 »0« صفر  نمره  اعمال  با  آنها  نهايي  كل  نمره  و  شده  منظور  صفر   »0« نمره 

محاسبه خواهد شد.
اين  در  تحصيل  متقاضي  منحصراً  كه  داوطلباني  است  توضيح  به  الزم 
رشته ها در دانشگاه آزاد اسالمي هستند نيز بايد در اين مرحله، نسبت به 
نيز  مقرر  زمان  در  و  نموده  اقدام  فوق  هزينه  پرداخت  و  عالقه مندي  اعالم 

رشته محل هاي مربوط را در سايت دانشگاه آزاد اسالمي انتخاب نمايند.
ز- داوطلبان الزم است كه براي اطالع از اطالعيه احتمالي اصالحيه دفترچه راهنماي 
انتخاب رشته يا رشته هاي جديد، تا پايان مهلت انتخاب رشته )97/3/19( به پايگاه 
اطالع رساني اين سازمان مراجعه كنند تا در صورت صدور اين اطالعيه، از محتواي 

آن اطالع حاصل نمايند.
ح- آن دسته از داوطلباني كه در تقاضانامه ثبت نامي براي انتخاب رشته هاي دانشگاه ها 
و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور، اعالم عالقه مندي ننموده اند، 
دانشگاه ها  اين  رشته هاي  انتخاب  براي  را  الزم  علمي  نمره  حداقل  كه  صورتي  در 
كسب كرده باشند، در ذيل بند الف )مشخصات ثبت نامي( پيغامي را مبني بر امكان 
انتخاب اين رشته ها در كارنامه اعالم نتايج اوليه مشاهده خواهند نمود؛ لذا اين دسته 
و  دانشگاه ها  به  مربوط  رشته هاي  انتخاب  به  كه عالقه مند  در صورتي  داوطلبان،  از 
واريز  از  پس  بايد  هستند،  نور  پيام  دانشگاه  و  غيرانتفاعي  عالي  آموزش  مؤسسات 
مبلغ 110/000 )يك صد و ده هزار( ريال بابت اعالم عالقه مندي به رشته هاي اين 
دانشگاه ها و مؤسسات، از طريق سيستم اينترنتي و با استفاده از كارت هاي بانكي عضو 
شبكه شتاب، نسبت به اعالم عالقه مندي به انتخاب اين دانشگاه ها و مؤسسات اقدام 

نموده و سپس اين رشته ها را در فرم انتخاب رشته اينترنتي درج نمايند.
ط- آن دسته از داوطلبان عالقه مند به انتخاب رشته هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي 
دريافت  و  آزمون  اوليه  نتيجه  اعالم  از  پس  بايد  اسالمي،  آزاد  دانشگاه  دانشگاهي 
سايت  به   ۹۷/03/20 تاريخ  از  رشته  انتخاب  نحوه  و  زمان  از  اطالع  براي  كارنامه، 
مركز آزمون دانشگاه آزاد اسالمي به نشاني: www.azmoon.org مراجعه نمايند. 
انتخاب رشته براي رشته هاي دانشگاه آزاد اسالمي، با استفاده از كد دسترسي مندرج 
انجام  دانشگاه مذكور  از طريق  و  به طور مجزا  آزمون  اوليه  نتايج  اعالم  كارنامه  در 
مؤسسات  و  دانشگاه ها  رشته هاي  از  يكي  در  كه  داوطلباني  است  بديهي  مي پذيرد. 
آموزش عالي يا دانشگاه آزاد اسالمي پذيرفته شوند، مي توانند به دلخواه خود منحصراً 

در يكي از مؤسسات ثبت نام كنند و مشغول به تحصيل شوند.
ي- پس از مشاهده كارنامه نتايج اوليه آزمون، آن دسته از داوطلباني كه در خصوص 
مندرجات كارنامه )به غير از معدل كارداني و كارشناسي، نام رشته تحصيلي يا نام 
محل اخذ مدرك كارشناسي( خود سؤالي دارند، ضمن توجه به توضيحات مربوط به 
كارنامه كه در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و در سايت اين سازمان درج گرديده 
از طريق سيستم پاسخگويي  است، الزم است حداكثر تا تاريخ ۹۷/3/31 منحصراً 
تقاضا  داوطلبان  از  لذا  نمايند؛  اقدام  سازمان  اين  اطالع رساني  پايگاه  در  اينترنتي 
مي شود از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند. بديهي است 
به كليه مواردي كه از طريق ديگري يا بعد از تاريخ ۹۷/3/31 واصل شود، به هيچ 
وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد. ضمناً داوطلبان گرامي مي توانند سؤاالت خود را با 

شماره تلفن:  42163-021 نيز در ميان  بگذارند.

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور
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مقرر  آمده،  به عمل  به هماهنگي هاي  توجه  با  كه  اطالع مي رساند  به  وسيله  بدين 
گرديده است برای اولين بار در جمهوري اسالمي ايران، آزمون تلك )TELC(، كه 
يك آزمون تعيين سطح به زبان آلمانی بوده و در كشور آلمان، سراسر اروپا و جهان 
نيز برگزار می شود، از سوي سازمان سنجش آموزش كشور و در سطح A2  برگزار 

گردد. 
FHM در  دانشگاه  و  تلك  از سوي مؤسسه  آزمون،  نتيجه  و گواهي حاوي  مدرك 
آلمان صادر خواهد شد كه اين گواهي به عنوان دانش پايه برای اخذ پذيرش و ادامه 
پيش  دوره های  برای  بخصوص  اروپا،  زبان  آلمانی  های  دانشگاه  در  كار  و  تحصيل 
آمادگی PSP، برای پنج گروه هدف به شرح ذيل كاربرد دارد. مدرك آزمون تلك 
)ويزا(  تهران  آلمان در  تأييد سفارت  معادل مدرك آزمون گوته و مورد   )TELC(
است و برای پذيرش و ادامه تحصيل در دانشگاه های آلمانی زبان سراسر اروپا كاربرد 
دارد و عالوه برآن نيز مورد قبول همه شركت ها و مراكز دولتی، به منظور پذيرش 

كار و مهاجرت است.
و  تخصصي  آلماني  زبان  درصد   65 شامل  آمادگي  پيش  دوره  يك   ،PSP  دوره 
35 درصد موضوعات فرهنگي و تخصصي ادغام در محيط كاري و فرهنگي آلمان برای 

پنج گروه هدف است:
به ديپلم  ايراني خود  ديپلمه هايي كه قصد معادل سازي مدرك ديپلم   -1
آلماني براي ادامه تحصيل در مقطع كارشناسي در همه دانشگاه هاي آلماني 

را دارند، كه خود سه گرايش دارد:
1-1- ديپلمه هايي كه مي خواهند در رشته هاي مهندسي ادامه تحصيل دهند 

.)PSP technic(
 2-1- ديپلمه هايــي كه مــي خواهند رشتــه هاي علوم انسانــي بخواننــد

.)PSP business(
را  پزشكي  علوم  رشته هاي  در  تحصيل  ادامه  قصد  كه  ديپلمه هايي   -1-3

.)PSP medicine( دارند
2- افرادي كه با مدرك كارشناسي، مي خواهند وارد دورة كارشناسي ارشد 

شوند )در رشته دلخواه(.
به  با مدرك كارشناسي ارشد، مي خواهند وارد دورة دكتري  افرادي كه   -3

زبان آلماني شوند.
4- پزشكان يا افرادي كه با مدرك دكتري، قصد ادامه تحصيل و اخذ تخصص 
دارند يا اينكه در پي اقدام براي يافتن كار در بيمارستان و ... هستند )كه 

عالوه بر دوره PSP  تأييد دانش علوم پزشكي آنان نيز انجام خواهد شد(.
5 - كليه صاحبان مشاغل و افراد داراي مهارت، فارغ از اينكه در چه رشته اي 
تحصيل كرده اند، كه عالوه بر آموزش زبان و فرهنگ آلماني، مي توانند نحوه 
ببينند  آموزش  نيز  را  آلمان  بازار  در  يافتن شغل  و  مصاحبه  و  رزومه  تهيه 

.)PSP Professional(

 ،FHMدر دانشگاه  PSPهمه اين گروه ها براي اخذ ويزا و ورود به دوره هاي
نياز به مدرك A2 زبان تلك از اين سازمان دارند.

:)TELC( ساختار و مواد آزمون تلك 
1 – آزمون تلك شامل چهار بخش به شرح ذيل است:

بخش Listening )پاسخ به صورت نوشتاری(. 
بخش Reading )پاسخ به صورت نوشتاری(.
بخش Writing )پاسخ به صورت نوشتاری(.

آموزش  سازمان سنجش  تأييد شده  استادان  از سوي  )ارزيابي   Speaking بخش 
كشور صورت مي گيرد(.

2 – آزمون تلك به صورت كاغذي )Paper( است؛ به گونه ای كه پاسخ همه سؤاالت، 
از سوي داوطلب در دفترچه آزمون درج می شود.

تاريخ ثبت نام :
ثبت نام براي آزمون تلك )TELC( از روز يكشنبه  مورخ 1397/3/20 آغاز خواهد 
شد و در روز سه شنبه مورخ 1397/3/22 پايان مي پذيرد. الزم به تأكيد است كه 
ثبت نام در اين آزمون، منحصراً به صورت اينترنتي بوده و از طريق پايگاه اطالع رساني 

اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org انجام خواهد پذيرفت. 
با توجه به اينكه پرداخت هزينه نام نويسي در اين آزمون، به صورت اينترنتي انجام 
بانكي عضو شبكه شتاب، كه  از كارت هاي  با استفاده  مي شود، داوطلبان الزم است 
پرداخت الكترونيكي آنها فعال است، با مراجعه به پايگاه اطالع رساني مذكور و پرداخت 
مبلغ نه ميليون و سی صد و ده هزارريال)۹,310,000 ريال( )معادل 189يورو( به 
)شماره  اعتباري  كارت  اطالعات  دريافت  به  نسبت  سپس  و  نام  ثبت  وجه  عنوان 

سريال 12 رقمي( اقدام نمايند. 
فعاًل  آزمون،  برگزاري  دوره  هر  براي  ثبت نام  كه ظرفيت  است  تأكيد  به  الزم   ضمناً 

25 نفر است.
:)  TELC( محل برگزاری و برنامه زمانی اولين آزمون تلك

 19/JUN/2018 با  برابر  شمسي(  )هجري   97/3/29 مورخ   سه شنبه  روز   -1
سالن  Writing در  و   Reading  ،Listening شامل:  كتبی  آزمون  )ميالدي( 

)IBT( سازمان سنجش آموزش كشور.
 20/JUN/2018 با  برابر  شمسي(  )هجري  مورخ97/3/30  چهارشنبه  روز   -2
آموزش  سازمان سنجش  در طبقه هشتم  )گفتاری(   Speaking آزمون  )ميالدي( 

كشور.
آدرس محل برگزاري آزمون: تهران، خيابان كريمخان زند، بين خيابان های استاد 

نجات اللهی و سپهبد قرنی، پالك204، سازمان سنجش آموزش كشور.
ساعت و زمان شروع اين آزمون نيز به نحو مقتضي به داوطلبان اطالع رساني خواهد 

شد. 
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش كشور

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در باره :

 تاریخ برگزاري و نحوه نام نویسي در اولین

 آزمون تلك آلماني )TELC( سال 1397
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اما اصاًل نمی توانم  از روی صفحۀ كتاب  می خوانم،  بار   بار، سه  بار، دو  يك 
تمركز كنم. واژه ها بدون آنكه متوجه معنی آنها شوم، از جلوی چشمانم رژه 
می روند. يك نفس عميق می كشم و سعی می كنم كه دقتم را بيشتر كنم، اما 
بعد از خواندن چند جمله، دوباره ذهن و دلم از كتاب و درس فاصله می گيرد 

و به قول معروف: »من در ميان جمع و دلم جای ديگر است!«
دقيق  طور  به  را  سؤال  هنوز  دارم.  را  مشكل  همين  نيز  زدن  تست  موقع 
گزينه  تا  چهار  خواندن  هنوز  و  می شود،  گزينه ها  درگير  ذهنم   ، نخوانده ام 
را تمام نكرده ام به فكر سؤال های بعد و تست های درس بعدی هستم. اين 
روزها مشكلم چند برابر شده  است؛ فكر اينكه اگركنكورم خوب نشود، چه 
كنم، اينكه اگر رتبـۀ خوبی كسب نكنم، پيش خانواده و معلم هايم شرمنده 
خواهم شد، اينكه اگر در رشته ای كه می خواهم قبول نشوم، چه كنم، و ده ها 
»اگر« ديگر، ذهنم را به خود مشغول می كند و تمركزم را به صفر می رساند. 
آن چه خوانديد، درد دل يك كنكوری است كه بی شك حرف دل تعداد قابل توجهی 
از داوطلبان آزمون سراسری است؛ افرادی كه از عدم تمركز و به قولی حواس پرتی 
رنج می برند و به جای اينكه روی كاری بخوبی تمركز كنند، ذهنشان درگير افكار 
پراكنده و وراجی های دائم مغزشان است و در نتيجه  نمی توانند به آرزوها و اميدهای 
خود برسند؛ زيرا كيفيت زندگی ما بر اساس ميزان تمركز ماست؛ در واقع خوشبختی 

و موفقيت ما بستگی به توانايی مان در متمركز كردن انرژی هايمان دارد. 
در كل می توان گفت فردی كه تمركز ندارد، هرگز قادر نخواهد بود كه ديد درستی 
تفكری،  هر  و  بزرگ می كند  را  فرد مسائل  اين  داشته  باشد.  دنيای خود  به  نسبت 
محور اصلی ذهنش می شود و بشدت آن را درگير می كند. چنين فردی همه چيز در  
زندگی اش )از جمله مشكالتش( بزرگ، روشن، رنگی و نزديك است، و همه چيز برای 

وی، درست در مقابل چشمش قرار دارد و در نتيجه نمی تواند تمركز كند. 
چه بايد كرد ؟ 

عالقةتان  مورد  مطلب  دربارة  دوستتان  با  يا  می بينيد  جالبی  فيلم  كه  زمانی  *آيا 
صحبت می كنيد، باز هم حواستان پرت می شود؟ نه؛ زيرا وقتی توجه شما به چيزی 
معطوف می شود و جذب فعاليتی می گردد، ذهنتان طبيعتاً آرام می گيرد. به همين 
دليل است كه بسياری از سرگرمی ها می توانند آرامش بخش باشند. حال هر اتفاقی 
كه در اطرافتان بيفتد، اصاًل متوجه آن نخواهيد شد؛ در واقع حتی متوجه گذر زمان 

هم نمی شويد. 
را  با درسی كه آن  را  يا تست زدن  بايد  مطالعه  به چنين وضعيتی،  برای رسيدن 

دوست داريد، آغاز كنيد.
سپس  و  بيندازيد  نظر  آن  كل  به  اول  كتاب،  يك  يا  فصل  يك  مطالعه  هنگام   *
پاراگراف  فصل،  آغاز  همان  از  آنكه  نه  بپردازيد؛  عنوان ها  زير  و  جزئيات  مطالعه  به 
كنيد.  را شروع  مطالعه  كتاب،  يا  فصل  تمام  به  كلی  نگاه  يك  بدون  و  پاراگراف  به 
مطالب  سازمان دهی  با  كنيد.  سازمان دهی  خودتان  براي  را  مطالب  تمام  همچنين 
می توان براحتی آنها را ياد گرفت، حفظ كرد و سپس به ياد آورد. برای يادگيری و 
حفظ موضوع و مطلبی، كه دارای زير مجموعه و زيرشاخه های متعدد است، آن را در 

يك سلسله مراتب منطقی قرار دهيد و از كل به جزء و از باال به پايين به زيرشاخه های 
جزئی تر تقسيم كرده و به خاطر بسپاريد. پس از مطالعه هر فصل نيز ، خالصة فصل 
را به دقت بخوانيد، عنوان های درشت آن را از نظر بگذرانيد و آنها را روی يك صفحه 

كاغذ بنويسيد.
دارای  آن قدر  اينترنت،  در  موجود  سايت های  از  بسياری  و  اجتماعی  شبكه های   *
جذابيت هستند كه به شكل اعتيادآوري كاربران را به سمت خود می كشند. اگر هنگام 
كار كردن، مدام به اين فكر می كنيد كه عكس تان چند عدد اليك خورده، بهتر است 
كه با ابزارهای كنترلی، اين اعتياد را تحت كنترل در آوريد. به همين منظور می توانيد 
از افزونه هايی مانند )گوگل كروم( برای بالك كردن سايت هايی مشخص در زمان های 

معين بهره ببريد، تا شايد از اين طريق، ذهنتان بيشتر متمركز شود. 
در  كه  است  اتفاقاتی  از  سريع  اطالع  برای  مفيدی  بسيار  ابزار  نوتيفيكيشن،   *
اپليكيشن های مختلف روی می دهد؛ اما گاهی آن قدر تعداد اين برنامه ها و اعالن هايشان 
زياد می شود كه نه تنها تمركز بر هم می خورد، بلكه استرس نيز به اين مجموعه اضافه 
می گردد. در همين راستا توصيه می شود كه نوتيفيكيشن اپليكيشن های غيرضرور را 

خاموش كنيد يا حداقل در حين كار صدای موبايل خود 
در  دقيقه   10 »فقط  می گويد:  نوايرز  دكتر  كنيد.  قطع  را 
هر روز، خودتان را از وسايل الكترونيكی مثل تلفن همراه، 
لپ تاپ و بازی ها و ضبط صوتتان دور كرده و آنها را خاموش 
بايد  كنيد و بعد روی يك كاغذ، همه مسائل مهم را، كه 
اين كاغذ را همراه خودتان  بنويسيد و  به خاطر بسپاريد، 
همه جا ببريد و چندين بار در طول روز به آن نگاه كنيد. 
می توانيد با خودتان شرط كنيد كه فقط روزی دو يا سه 
از  را  همراهتان  تلفن  و  كنيد  بررسي  را  ايميل هايتان  بار 
خودتان دور نگه داريد تا وسوسه نشويد كه هر دقيقه آن 

را بررسي كنيد.«
* مغز شما برای عملكرد مناسب به اكسيژن احتياج دارد. 
شما  تنفس  هستيد،  خسته  »وقتی  می گويد:  بلير  دكتر 

راهکارهایی برای مقابله با حواس پرتی

چند  هر  كه  دارد  نیاز  مشّوش،  و  آشفته  ذهن  یك 

وقت یك بار تمیز شود. برای انجام این كار، الزم 

و  كنید  رها  را  خود  از  منفی  انتظارات  كه  است 

بگذارید كه آرامش جای آن را بگیرد. ذهن انسان 

بنابراین، هر  را دارد؛  بهترین عملکرد  در آرامش 

بیاموزید،  قابلیت ها  این  تقویت  جهت  در  تکنیکی 

برای مغزتان مفید است

این مبارزه را جدی بگیرید
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عميق نيست و در نتيجه ميزان اكسيژنی كه از طريق خون به مغزتان می رسد كاهش 
ساده  موضوع  همين  می گذارد.  تاثير  شما  مغز  عملكرد  روی  مسأله  اين  و  می يابد 
می تواند باعث بروز »ذهن مه آلود« شود. حالت مشابه ديگر، اضطراب و ناراحتی است 
كه باعث می شود تنفس به صورت ايده آل انجام نشود و فرد تند   تند و غيرعميق نفس 

بكشد يا تنفس خود را حبس كند.« 
ورزش كردن، بهترين راه حل ممكن برای رساندن حد ماكزيمم اكسيژن به مغز است، 
اگر تازگی ها خيلی فراموشكار شده ايد، يك برنامه ورزشی منظم، و نه خيلی سخت 
پياده روی  برنامه  يك  می توانيد  حتی  ببينيد؛  تدارك  خودتان  برای  طاقت فرسا،  و 
از مدتی متوجه شويد كه  بعد  و  بگيريد  نظر  براي خودتان در  روزانه  چنددقيقه ای 

ذهنتان چقدر شفاف تر و دقيق تر شده است.
* يك ذهن آشفته و مشّوش، نياز دارد كه هر چند وقت يك بار تميز شود. برای انجام 
اين كار، الزم است كه انتظارات منفی از خود را رها كنيد و بگذاريد كه آرامش جای 
آن را بگيرد. ذهن انسان در آرامش بهترين عملكرد را دارد؛ بنابراين، هر تكنيكی در 
جهت تقويت اين قابليت ها بياموزيد، برای مغزتان مفيد است؛ البته راه های رسيدن به 
آرامش برای افراد مختلف، متفاوت است. فعاليت هايی مانند مديتيشن، دعاو نيايش، 
مناسبی  راهكارهاي  نيز می تواند   ... و  يوگا، دويدن، شنا، كوهنوردی  تصويرپردازی، 

برای شما باشد. 
* يكی از كار هايی كه به تمركز حواس شما كمك می كند اين است كه ميز يا مكان 
مطالعه خود را هميشه مرتب نگه داريد و همواره برای مطالعه، كاغذ و قلمی همراه 

خود داشته باشيد و نت برداری كنيد يا خالصه ای از مطالب را يادداشت كنيد تا در 
فضای روانی درس و مطالعه قرار داشته باشيد. ضمناً برای خودتان سؤال مطرح كنيد، 
و در صورتی كه تعدد كار ها و فعاليت های غيردرسی، باعث عدم تمركز شما می شود، 

آنها را به حداقل ممكن برسانيد و سپس مطالعه را شروع كنيد.
حواستان  تمركز  عدم  باعث   … و  خانوادگی  اجتماعی،  شخصی،  مشكالت  اگر   *
می شود، بدانيد كه زندگی فردی هيچ كس، خالی از مشكل نيست و ذهن هيچ فردی 
نيز خالی محض نيست؛ از طرف ديگر، با صرف فكر و مشغوليت ذهنی درباره چنين 
مشكالتی، هيچ دردی دوا نخواهد شد؛ پس به خود تلقين كنيد كه هنگام درس يا 

مطالعه، بايد ذهن خود را از آن مسائل رها كنيد.
مغز  در  جديد  اطالعات  كه  است  خواب  هنگام  در  زيرا  بخوابيد؛  كافی  مقدار  به   *

پردازش می شوند.
* اگر نمی توانيد عوامل برهم خوردن تمركز را حذف كنيد و مدام در حين كار به آنها 
فكر می كنيد، بهتر است حداقل ترتيبی دهيد كه اين عوامل در زمان های مشخصی 
وقت شما را تلف كنند. به همين منظور، هميشه دفترچه ای را در كنار خود داشته 
باشيد و هر زمان كه به فكر سوژه ای افتاديد كه وقتتان را هدر می دهد، آن سوژه را 
روی كاغذ يادداشت كنيد. با استفاده از اين روش، فشار از روی ذهن شما برداشته 
به كليه فعاليت های  اتمام كار، می توانيد  از  بعد  می شود و خيالتان راحت است كه 

بيهوده خود بپردازيد. 
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         چگونه 
              از اسرتس 

    رهايے يابيم؟

هر چه به زمان برگزاري آزمون سراسري نزديك تر می شويم، استرس و اضطراب آن بيشتر 
می شود. »استرِس آزمون« واكنش طبيعی بدن است كه به آن »استرس عملكرد« نيز 
می گويند. هر زمانی كه قرار باشد شما در مواردي، مانند كنكور، مصاحبه، سخنرانی 
يا ارائه مطلب، از سوي ديگران مورد ارزيابی قرار گيريد، ممكن است كه دچار 

اين استرس بشويد. 
اكثر داوطلبانی كه خود را برای كنكور آماده مي كنند، اين استرس 
را تجربه خواهند كرد؛ البته اگر شما هم يكی از آنها هستيد، 
خوب است بدانيد كه داشتن مقدار كمی استرس قبل 
از آزمون، امری است كاماًل طبيعی و حتی مفيد! 
شما برای رسيدن به هدفتان تالش كرده و 
برايتان  كشيده ايد،  كه  زحماتی  نتايج 
مهم است و داشتن كمی استرس 
بهتر  را  عملكردتان  می تواند 
كرده و انگيزه تان را برای 
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تمركز بيشتر در آزمون افزايش دهد؛ ولی اگر اين اضطراب، بيش از حد افزايش يابد و از 
كنترل شما خارج شود، می تواند دردسرساز شود و از كارايی شما در آزمون به ميزان زيادی 
بكاهد. اين اضطراب از نظر فيزيولوژيكی ممكن است كه خود را با عالئمی مانند معده درد، 
لرزيدن دست ها، سفت شدن ماهيچه ها، حالت تهوع، افزايش ضربان قلب، خشك شدن 
دهان يا سر درد نشان دهد، و از نظر روانی نيز، فرد، ديگر به درستی نمی تواند فكر كند، 
تمركزش را از دست داده و حتی مطالب و لغات را به كلی فراموش می كند و در نهايت، 
احساس ترس بر فرد غلبه كرده و دچار نااميدی و درماندگی می شود؛ ولی خوشبختانه اين 

استرس قابل كنترل است.
در اين مقاله، راهكارهايی برای آنكه شرايط را به نفع خود برگردانيد و بتوانيد بهترين كارايی 

را داشته باشيد، ارائه می شود.
* سالمتی جسمی شما مهم تر از هر چيز ديگري است. به تغذيه خود توجه كنيد و بخصوص 
در روز آزمون، صبحانه مناسب و كافی بخوريد. نخوردن يك صبحانه مناسب،  سبب 
كاهش سريع سطح انرژي تان شده و ممكن است كه باعث افزايش اضطراب و خستگی 
در شما شود. مطمئن باشيد كه سالمت جسمی شما كمك بزرگی به سالمت ذهنی و 

فكری تان خواهد كرد. 
* برای داشتن ذهنی آرام و سرحال، به ميزان كافی بخوابيد و بخصوص در اين روزهاي 
پايانی خوابی منظم داشته باشيد. كم خوابی، يكی از عواملی است كه می تواند اضطراب 
شما را بيشتر كند و از كارايی شما بكاهد. شب قبل از آزمون، نيم ساعت قبل از خوابيدن، 
دوش آب گرم گرفته و نوشيدنی گرم بدون كافئين بنوشيد و فراموش نكنيد كه ساعت 

خود را برای صبح آزمون كوك كنيد. 
* يك روز مانده به آزمون از درس خواندن دست بكشيد. شايد تست زدن در روز قبل از 
آزمون، ايده خوبی به نظر برسد، ولی در حقيقت مي تواند اضطراب شما را افزايش دهد، و 
اگر تست زنی شما نتايج خوبی نداشته باشد، استرستان چندين برابر خواهد شد. در  روز 
آخر قبل از آزمون، به پياده روی برويد، هوای تازه تنفس كنيد، فيلم مورد عالقه تان را 

تماشا كنيد و زمانی را با خانواده و كساني كه دوستشان داريد، سپری كنيد. 
* از افرادی كه اضطراب شما را بيشتر مي كنند، دوری كنيد. خود را با دوستانتان مقايسه 
نكنيد و از صحبت كردن با ديگر داوطلبان در مورد مطالبی كه خوانده يا نخوانده ايد 

بپرهيزيد. 
* زمان و روز برگزاري آزمون را چندين بار بررسي كنيد، زودتر در محل آزمون حاضر 
شويد و زمان كافی را برای رسيدن به مكان برگزاري آزمون در نظر بگيريد. از قبل مسير 
خود را مشخص كنيد؛ حتی می توانيد يك بار در روزهاي قبل از برگزاري آزمون، اين مسير 
را طی كنيد تا بتوانيد مدت زمانی را كه تا محل آزمون در راه هستيد به درستی تخمين 

بزنيد. 
* تمام لوازم، برگه ها و مدارك مورد نياز برای آزمونتان را از شب قبل آماده كرده و در جايی 
مشخص قرار دهيد تا صبح آزمون دچار اضطراب و عجله نشويد؛ ضمناً همراه داشتن مداد 

و پاك كن يدكی و اضافی را فراموش نكنيد. 
* زماني كه به محل برگزاري آزمون رسيديد، سعی كنيد كه جای آرامی را برای منتظر 
ماندن تا زمان اجراي آن پيدا كنيد، و از صحبت كردن در مورد موارد آزمونی با دوستان 

و داوطلبان ديگر بپرهيزيد. 
* آرامش را قبل و در حين آزمون با خود تمرين كنيد. اگر احساس كرديد كه استرس 
می خواهد بر شما غلبه كند، لحظه ای متوقف شويد و نفس عميق بكشيد. اين تكنيك، 
تنها چند ثانيه بيشتر طول نمی كشد. نفس كشيدن عميق، تمام سيستم عصبی شما را 
آرام می كند، عضله ها را شل كرده و جريان اكسيژن رسانی به مغز را افزايش می دهد. از 
بينی نفس عميق بكشيد، آن را كمی نگه داريد و سپس به آرامی بازدم كنيد، بدن خود 
را كش بدهيد و مقداری آب بنوشيد. تمام اين موارد، در كاهش عالئم فيزيكی استرس، 

بسيار مؤثر هستند. 
* خود را برای مطالبی كه وقت نكرده ايد آنها را مطالعه كنيد يا كارهايی كه نتوانسته ايد 
انجام دهيد سرزنش نكنيد. اعتماد به نفس داشته و به خود ايمان داشته باشيد كه برای 

حضور موفق در جلسه آزمون آماده هستيد و آنچه در توانتان بوده است، انجام داده ايد. 
* زما ن بندی در آزمون مهم است. زمان خود را طوری تنظيم كنيد كه به خواندن همه 
سؤاالت برسيد. هر سؤال را با دقت بخوانيد و زمان بيش از حدي را صرف پاسخ دادن به 
يك سؤال خاص نكنيد. اگر سؤالی را پاسخ ندهيد، بهتر از اين است كه زمان مورد نياز  را 
برای خواندن سؤاالتی كه پاسخشان را می دانيد، از دست بدهيد. عجله نكنيد و زمان باقی 

مانده را هر چند وقت يك بار بررسي كنيد. 
* اگر پاسخ سؤالی را نمي دانيد وحشت نكنيد؛ لحظه ای تمركز و فكر كنيد. اگر همچنان 
پاسخ را نمی دانيد، نگذاريد يك سؤال سبب شود كه شما تمركزتان را نسبت به ساير 

سؤاالت از دست بدهيد. 
* تمركز، مهم ترين نكته برای كاهش استرس شماست. خود را در جلسه آزمون تنها 
شركت كننده تصور كنيد و تمام تمركز خود را روی خودتان قرار دهيد و نگذاريد كه 

حضور ساير شركت كنندگان، تمركز شما را از بين ببرد.
* از بروز افكار منفی، كه ممكن است در ذهنتان ايجاد شود، دوری كنيد و افكار مثبت را 
جايگزين آنها كنيد و مدام آنها را با خود تكرار كنيد و بگوييد: " من می توانم"، "من آماده 
هستم" ، "آزمون را با موفقيت پشت سر خواهم گذاشت". اينها بخشي از جمالتي است كه 

شما بايد مدام با خود تكرار كنيد. موفقيت خود را در ذهنتان تصور كنيد.
 در آخر به ياد داشته باشيد كه صرف نظر از نتيجه اين آزمون، همواره فرصتی ديگر 
برای تكرار آزمون، بهتر آماده شدن يا ورود به دانشگاه هست، و مهم تر از همه، انتخاب ها 
و مسيرهای ديگری هم برای موفقيت وجود دارند. ممكن است كه از نظر شما در اين 
مقطع، كنكور مهم ترين اتفاق در زندگی شما باشد، ولی اگر ديد دراز مدت و گسترده تری 
داشته باشيد، خواهيد ديد كه كنكور، فقط بخشی از زندگی شماست، نه همه آن! همه ما 
نقاط قوت و توانايي های منحصر به فردی داريم كه در موفقيت ما در زندگی، نقشی بمراتب 

مهم تر از صرفاً نتيجه يك آزمون خاص خواهند داشت. 
منابع:

Www.montana.edu/counseling/articles
Www.irishtimes.com/news/education
Www.youthcentral.vic.gov.au/studying-training
Www.cimaglobal.com/thought-leadership
Www.studypoint.com/ed/test-taking-anxiety
Www.goodluckexams.com/test-anxiety

از افرادی كه اضطراب شما را بیشتر مي كنند، دوری كنید. خود را با 
دوستانتان مقایسه نکنید و از صحبت كردن با دیگر داوطلبان در مورد 

مطالبی كه خوانده یا نخوانده اید بپرهیزید
ممکن است كه از نظر شما در این مقطع، كنکور مهم ترین اتفاق در زندگی 

شما باشد، ولی اگر دید دراز مدت و گسترده تری داشته باشید، خواهید 
دید كه كنکور، فقط بخشی از زندگی شماست، نه همه آن!
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پيرو اعالم نتايج اوليه آزمون فوق در تاريخ 97/3/9 بدين وسيله منابع آزمون تشريحي 
درس تجزيه و تحليل نمايشنامه رشته   كارگرداني از كد رشته امتحاني 1357 و همچنين 
تاريخ، مكان و نحوه انجام آزمون عملي رشته مجموعه موسيقي )آهنگ سازي ـ نوازندگي 
موسيقي ايراني – نوازندگي موسيقي جهاني و موسيقي شناسي( كد 1360 و همچنين 
رشته نمايش عروسكي كد 1356 آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 
1397 را به شرح ذيل براي اطالع آن دسته از داوطلباني كه براساس مندرجات كارنامه 
اوليه مجاز به انتخاب رشته در رشته  هاي مذكور شده اند و تمايل داشته باشند حداقل يكي 
از كد رشته محل هاي مورد عالقه خود را  از كد رشته امتحاني 1356، 1357 و 1360، 
انتخاب نمايند )در كليه دوره ها شامل روزانه، نوبت دوم، پيام نور، غيرانتفاعی، پرديس، 
نيمه حضوری و حتی دانشگاه آزاد اسالمی(، به منظور آگاهي و  شركت در آزمون عملي 

رشته هاي ذي ربط اعالم مي نمايد.
الف - منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته كارگرداني از 

كدرشته امتحاني 1357
1- ايرانيان اثر آيسخولوس، 2- يك نوكر و دو ارباب اثر كارلو گولدوني، 3- مرغ دريايي 
اثر آنتوان چخوف، 4- آواز خوان طاس اثر اوژن يونسكو، 5- فيزيكدان ها اثر فريدريش 
دورنمات، 6- سه پاس از حيات طيبه نوجوان نجيب و زيبا اثر عليرضا نادري، 7- پلكان 

اثر اكبر رادي و 8- خواب در فنجان خالي اثر نغمه ثميني.
الزم به ذكراست كه داوطلبان موظفند تمامي كتب معرفي شده را مطالعه نمايند.

داوطلبان براي اطالع از زمان و محل برگزاري آزمون تشريحي رشته مذكور، الزم است 
به اطالعيه ای كه در اين خصوص در تاريخ 97/4/11 در پايگاه اطالع رساني اين سازمان 

منتشر خواهد شد، مراجعه نمايند.
ب - نوع و شیوه انجام آزمون مجموعه موسیقي )كد 1360(

1- آزمون سرایش و شنوایی: 
برای داوطلبان رشته موسیقی ایرانی:	•

الف: سرايش:
- خواندن ملودی درگام های ماژور. 

- خواندن ملودی درگام های مينور يا مدهای ايرانی.
ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك و هارمونيك. 

ج: ريتم خوانی)ساده و تركيبی(. 
ویژه داوطلبان رشته موسیقی جهانی: 	•

الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.
و  ملوديك  فواصل  )تشخيص  صدايی  دو  تنال(،  )ملودی  صدايی  تك  شنوايی:  ب: 

هارمونيك(.
ج: ريتم خوانی )ساده و تركيبی(. 

ویژه داوطلبان رشته آهنگ سازی	•
الف: سرايش: خواندن ملودی در گام های ماژور و مينور.

و  هارمونيك  فواصل  )تشخيص  صدايی  دو  تنال(،  )ملودی  صدايی  تك  شنوايی:  ب: 
ملوديك(، آكوردشناسی سه صدايی.

ج: پيانوی عمومی: اجرای يك قطعه از دوره كالسيك يا رومانتيك.

د: آهنگ سازی و اجرای يك قطعه به فرم “روندو” از سوي داوطلب.
ویژه داوطلبان رشته موسیقی شناسی	•

 الف: سرايش: خواندن ريتم های ساده و تركيبی. 
ب: شنوايی: تشخيص فواصل ملوديك. 

2-  برگزاري آزمون تخصصی: 
ویژه داوطلبان رشته موسیقی ایرانی: 	•

ساز تخصصی: )سازهای تار، سه تار، سنتور، نی، كمانچه، قانون، عود و قيچك(. 
الف: آشنايی با اجرای كل رديف دستگاهی ايران )رديف های ميرزا عبداا...، ميرزاحسين 
قلی خان، ابوالحسن صبا، عبدا... دوامی، محمد كريمی، علی اكبر شهنازی و موسی 

معروفی(.
ب: انتخاب سه دستگاه و دو آواز از سوي داوطلب.

ج: قطعه نوازی: بداهه نوازی با متر آزاد. 
د: آمادگی اجرای حداقل سه قطعه بدون كالم از مجموعه معتبر ايران.

هـ: جواب آواز.
ویژه داوطلبان رشته موسیقی جهانی:	•

ساز تخصصی: )سازی از خانواده های بادی چوبی، بادی برنجی، زهی، پيانو، گيتار و هارپ(. 
الف: اجرای سه قطعه كامل از چهار دوره باروك، كالسيك، رومانتيك و معاصر )داوطلبان 
غير ساز پيانو و گيتار و هارپ موظفند يكی از چهار دوره را  به طور كامل اجرا كنند. 

همراهی ساز پيانو نيز الزامی است(. 
داوطلبان  برای  داوران  هيأت  انتخاب  با  نت  روی  از  قطعه  يك  اجرای  دشيفراژ:  ب: 

نوازندگی پيانو، هارپ و گيتار ضروری است.
ویژه داوطلبان رشته آهنگ سازی:	•

در  فونيك  پلی  هموفونيك،  مونوفونيك،  بافت های  در  قطعاتی  نوشتن  كتبی:  آزمون 
فرم های دو و سه بخشی، روندو، تم و وارياسيون و تنظيم برای اركستر سمفونيك يا 

آنسامبل تعيين شده از سوي ممتحنان )هيأت داوران(.
ویژه داوطلبان رشته موسیقی شناسی:	•

مصاحبه  علمی، ارائه مقاله، سوابق تحصيلی، درك مطلب زبان و آزمون اجرای موسيقی 
)آشنايی با آواز يا يكی از سازهای موسيقی ايرانی، جهانی يا محلی(. 

ج - تاریخ و زمان انجام آزمون های عملی: 
)داوطلبان 	• دوشنبه 97/4/4  و  آقا(  )داوطلبان   97/4/  3 يكشنبه  ایراني:  نوازندگي 

خانم(.
نوازندگي جهاني و موسیقي شناسي: سه شنبه 97/4/5 )داوطلبان آقا( و چهارشنبه 	•

97/4/6 )داوطلبان خانم(.
آهنگ سازي: پنجشنبه 97/4/7 - آزمون تشريحی آهنگسازی برای داوطلبان آقا و 	•

خانم )شروع آزمون تشريحی ساعت 8 صبح(. آزمون عملی برای داوطلبان خانم بعد 
از آزمون تشريحی پنج شنبه انجام خواهد شد و روز جمعه 97/4/8 برای داوطلبان 

آقا برگزار می گردد.
از  آزمون ها  نوبت  تعيين  براي  مقرر،  روزهای  در  كه  است  الزم  داوطلبان  توضیح:   

ساعت7:30 صبح در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.

اطالعیه سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص:

 منابع آزمون تشریحي درس تجزیه و تحلیل نمایشنامه رشته   كارگرداني از 

كد رشته امتحاني 1357 و همچنین تاریخ، مکان و نحوه انجام آزمون عملي 

رشته هاي مجموعه موسیقي )آهنگسازيـ  نوازندگي موسیقي ایرانيـ  

نوازندگي موسیقي جهاني و موسیقي شناسي( كد 1360 و نمایش عروسکي كد 

1356 در آزمون ورودي دوره هاي كارشناسي ارشد ناپیوسته سال 1397
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شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور، به  عنوان 
آموزشی  آموزشی و كمك  ارائه دهنده خدمات  به صورت تخصصی  مجموعه  ای كه 
در  است،  كشور  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  سراسری  آزمون  داوطلبان  به 
سال تحصيلی 96- 97 نيز، همانند سال  های گذشته، مجموعه آزمون  های آزمايشی 
سنجِش پيش را برای استفاده دانش آموزان پيش دانشگاهی و كليه افرادی كه خود را 
برای شركت در آزمون سراسری سال 1397 دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آماده 

می نمايند، طرح  ريزی نموده است.
ویژگی  های آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

* برگزاری آزمون  های تابستانه در مرداد و شهريور 96 با هدف ارزيابی از مطالعات 
تابستانی داوطلبان؛

براساس  دبيرستان  ها  درسی  برنامه  با  مطابق  مرحله  ای  آزمون  های  برگزاری   * 
بودجه  بندی جديد منابع درسی؛

* برگزاری آزمون  های آزمايشی جامع با استانداردهای آزمون سراسری؛
* برگزاری آزمون جامع دروس پايه در فروردين ماه با هدف ارزيابی وضعيت آمادگی 

داوطلبان در دروس پايه؛
* ارائه سؤاالت تستی هم تراز آزمون سراسری و همگام با پيشرفت برنامه درسی در 

طول سال؛
* اعالم نتايج نمرات داوطلبان بالفاصله پس از برگزاری آزمون؛

* ارائه كارنامه نتايج با اطالعات جامع و مفيد برای اطالع داوطلب از وضعيت علمی 
و مقايسه با ساير داوطلبان؛

* ارائه دفترچه پاسخ های كاماًل تشريحی به داوطلبان.

نحوة زمان بندی آزمون  ها به شرح جدول زیر است:

چگونگي ثبت  نام و برگزاري آزمون  هاي آزمایشي سنجِش پیش 
نحوة برگزاري آزمون هاي آزمایشی سنجِش پیش:

تابستانه در سه نوبت، طی ماه  های تير، مرداد و شهريورماه سال جاری  آزمون  های 
)1396( برگزار می شود.

بعد از برگزاری 3 نوبت آزمون تابستانه در تابستان، آزمون  های مرحله ای در 6 نوبت 
و براساس تقسيم  بندی منابع درسی برگزار می  شود؛ به طوري كه در هر مرحله از 
آزمون طبق تقسيم بندي هاي انجام شده، از داوطلبان امتحان به عمل مي آيد؛ عالوه 
نيز  قبل  مراحل  به  مربوط  قسمت هاي  يا  قسمت  از  مرحله،  هر  آزمون  در  اين،  بر 
امتحان گرفته مي شود؛ ليكن در هر مرحله، سؤاالت امتحاني با تأكيد بر منابع مربوط 
قسمت هاي  آزمون  سوم  مرحله  در  مثال،  )براي  می  شود  طراحي  مرحله  همان  به 
 مربوط به آزمون اول و دوم هم منظور شده است؛ با اين تأكيد كه بيشتر سؤاالت از 

بوجه بندی مرحلة سوم خواهد بود(.
در بين شش آزمون مرحله   ای، آزمون مرحله چهارم تحت عنوان آزمون ارزيابی و 
جمع  بندی ترم اول به  منظور آشنايی بيشتر داوطلبان با پرسش های چهار گزينه ای 
مباحث ترم اول برگزار می شود كه انتظار می  رود با توجه به برگزاری امتحانات ترم 
اول، داوطلبان در اين آزمون با آمادگی كامل، دانسته  های درسی خود را ارزيابی 
 نمايند. پس از برگزاری 6 نوبت آزمون هاي آزمايشي مرحله اي فوق، از ابتدای سال 97، 
4 نوبت آزمون  های آزمايشي جامع تا قبل از برگزاري آزمون سراسري سال 1397 
سراسری  آزمون  در  حضور  براي  آمادگی  حداكثر  به  داوطلبان  رساندن  هدف  با 
1397 برگزار مي شود. پس از برگزاري هر يك از آزمون هاي تابستانه، مرحله اي و 
همچنين آزمون هاي جامع، كارنامه اي با اطالعات بسيار مفيد و ارزنده در اختيار 
داوطلبان قرار مي گيرد تا داوطلبان بر اساس اطالعات مندرج در اين كارنامه  ها از 
ميزان آمادگي خود براي شركت در  آزمون سراسري مطلع شوند و نسبت به رفع 
نقاط ضعف خود تا قبل از برگزاري آزمون مرحله بعد و در نهايت آزمون سراسري 
اقدام نمايند. كارنامه داوطلبان در هر آزمون، بالفاصله در عصر همان روز برگزاری 
 www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  شركت  اينترنتی  سايت  طريق  از  آزمون، 

منتشر می  شود.
توضيح اين نكته ضروري است كه با توجه به تعداد كثير شركت كنندگان در آزمون هاي 
تا  آنها خواهد بود  براي  سنجِش پيش، رتبه هاي اكتسابي داوطلبان، معيار معتبري 
موقعيت علمي خود را نسبت به رقباي خود در يك جامعه آماري وسيع مورد ارزيابي 

قرار دهند.

زمان و نحوة توزیع اینترنتی كارت ورود به جلسه آزمون هاي سنجِش پیش:
كارت ورود به جلسه آزمون های آزمايشی سنجِش پيش برای كليه داوطلبان سراسر 
اينترنتی شركت  از طريق سايت  از هر آزمون منحصراً  از روز سه  شنبه قبل  كشور 
و  می  گردد  توزيع   www.sanjeshserv.ir نشانی:  به  آموزشی  خدمات  تعاونی 

اطالعیه  شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش كشور درباره:

آزمون هاي آزمایشي سنجِش پیش ویژه دانش آموزان 
پیش دانشگاهي و داوطلبان آزمون سراسری سال 97

د - مکان برگزاري آزمون مرحله دوم )عملی( مجموعه موسیقی )كد1360(:
خيابان انقالب - خيابان حافظ – خيابان استاد شهريار - روبروی تاالر وحدت - هنرستان 

موسيقی دختران.
 هـ - نوع و شیوه انجام آزمون نمایش عروسکي: 

داوطلبان رشته نمايش عروسكي الزم است چهار عنوان داستان و نمايشنامه هاي ذيل 
را مطالعه نمايند:

عناوين داستان ها: آهوي بخت من گزل- محمود دولت آبادي ، پزشك دهكده – كافكا. 
عناوين نمايشنامه ها: داستان لطيف - ايرج طهماسب ، دد و جونور - بهروز غريب پور. 

مواردی كه داوطلبان بايد در زمان آزمون رعايت كنند:
سوابق كاري مرتبط خود را همراه داشته باشند.- 1
تحليل كل آثار اعالم شده بايد از سوي داوطلب آماده شود. - 2
يكي از آثار را به صورت انفرادي آماده نمايد ) تمامي امور اجرايي از سوي داوطلب - 3

بايد انجام شود(.
اثر انتخابي بايد حداكثر در 10 دقيقه اجرا شود.- 4
اجرا می تواند برداشتی كلی از نمايشنامه يا بخشی از آن باشد.- 5
آوردن وسايل مورد نياز به عهده داوطلب است.- 6

و - زمان و مکان برگزاري آزمون نمایش عروسکی: 
تهران: خيابان انقالبـ  دِر اصلی دانشگاه تهران - پرديس هنرهاي زيبا دانشگاه تهران – 
دانشكده هنرهاي نمايشي و موسيقي –  گروه نمايش طبقه دوم، روزهاي دوشنبه الی 

چهارشنبه 25 الی 2۷ تيرماه طبق الفبا )بدون در نظر گرفتن جنسيت(.
توضيح: داوطلبان الزم است كه براساس جدول حروف الفباي اول نام خانوادگي، كه در 
اطالعيه مورخ 97/4/11 درج مي گردد، براي تعيين نوبت از ساعت7:30 صبح روزهاي 

اعالم شده در اطالعيه مذكور، در محل برگزاری آزمون حضور داشته باشند.
روابط عمومي سازمان سنجش آموزش كشور
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به  ورود  پرينت كارت  به  نسبت  فوق الذكر،  اينترنتی  به سايت  مراجعه  با  داوطلبان، 
جلسه خود اقدام می  نمايند.

كارنامه نتايج هر نوبت از آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش، در عصر روز برگزاری 
هرآزمون از طريق سايت اينترنتی شركت به نشانی: www.sanjeshserv.ir منتشر 
به اطالع دانش   آموزان می  رساند كه محاسبه نمره كل آزمون  های  می  گردد. ضمناً 
آزمايشی براساس آخرين مصوبات و ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور در ارتباط 
با آزمون سراسری سال 1396 عمل خواهد شد. همچنين نمره آزمون دروس عمومی 
به  توجه  )با  عمومی  آزمون  نمره  براساس  و  سراسری  آزمون  همانند  اختصاصی  و 
بر  تقسيم  ضرايب(  به  توجه  )با  اختصاصی  آزمون  نمره  برابر  سه  عالوه  به  ضرايب( 

مجموع كل ضرايب محاسبه می شود.

شهریه آزمون  های آزمایشی سنجِش پیش:

نحوه ثبت نام:
پرداخت اینترنتی: داوطلبان عالقه  مند به شركت در آزمون هاي آزمايشی سنجِش 
بانكی عضو شبكه شتاب و  از كارت های  با استفاده  پيش در سراسركشور مي توانند 
مراجعه به سايت شركت تعاونی خدمات آموزشی كاركنان سازمان سنجش آموزش 
رهگيري  كد  و  اقدام  ثبت  نام  به  نسبت   www.sanjeshserv.ir نشاني:  به  كشور 

دريافت نمايند.
الزم به ذكر است كه خرید اینترنتی كارت اعتباری ثبت  نام، نشان دهنده ثبت  نام 
نهایی داوطلب نبوده و الزم است كه وي بعد از خرید كارت اعتباری )دریافت 
شماره پرونده و شماره رمز( به لینك ثبت  نام مراجعه نموده و  ثبت نام خود را 

نهایی كرده و شماره پرونده و كد پی گیری 16 رقمی دریافت نماید.

صورت  در  ثبت  نام،  راهنمای  دفترچه  دقیق  مطالعه  از  پس  گرامی،  داوطلبان 
با خط  ثبت  نام، می توانند   داشتن هر گونه سؤال در خصوص شرایط و ضوابط 
ویژه: 42966-021 )صدای داوطلب( تماس حاصل نمایند. ساعات تماس: صبح 

8:30 الی 12:30 و عصر 13:30 الی 16:00

براي  هستند  مايل  كه  دبيرستان هايی  مدارس:  طریق  از  گروهی  ثبت نام 
از  از دانش آموزان خود ثبت نام به عمل آورند، بعد  سهولت ثبت نام به صورت يكجا 
مطالعه دقيق دستورالعمل ثبت  نام دبيرستان ها و مراكز آموزشی همكار، در صورت 
الی 12:30و عصر 13:30  داشتن هرگونه سؤال، مي  توانند در ساعات: صبح8:30  
الی 16:00  با شماره تلفن هاي: 88844791 الی 88844793 تماس حاصل نمايند.

نکته مهم: وجه پرداخت شده بابت ثبت نام، به هيچ عنوان قابل استرداد نيست؛ لذا 
داوطلبان در اين خصوص دقت الزم را به عمل آورند.

سايت  طريق  از  كشور  سراسر  داوطلبان  كليه  برای  ثبت نام  حضوری:  ثبت نام 
اينترنتی به نشانی: www.sanjeshserv.ir امكان پذير است و دفتر مركزی شركت 
به نشانی: تهران، پل كريم خان زند، خيابان ميرزای شيرازی، خيابان شهيد نژادكی، 
روبروی كالنتری سنايی، پالك 30، تلفن: 88321455 نيز آماده ثبت نام از مراجعان 

در ساعات اداری است.

راهنمای نحوة ثبت نام  اینترنتی آزمون های آزمایشی سنجِش پیش
مراحل ثبت  نام:

گام اول: پرداخت مبلغ ثبت نام و دريافت شماره پرونده و رمز عبور )پرداخت از 
طريق كارت هاي بانكي عضو شبكه شتاب و به صورت اينترنتی است(.

آزمون های  ثبت  نام  لينك  شده:  ارائه  سايت  )در  ثبت نام  فرم  تكميل  دوم:  گام 
آزمايشی سنجش ـ ثبت نام جديد(.

گام سوم: دريافت كد پی گيری 16 رقمی ثبت نام.
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توضيح اينكه رشته های كارشناسی ارشد حقوق خصوصی، حقوق جزا و روان شناسی 
در متن اطالعيه اصالحيه دفترچه راهنمای انتخاب رشته آمده است.
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